
یـک جامعـه مردسـاالر کـه دچـار فقـر فرهنگـی اسـت و از در و 
دیـوار آن خشـونت مـی بـارد، نیازمنـد کار فرهنگـی دوامـدار در 
امتـداد سـاخت و سـاز, سـازندگی و زیبایـی سـازی شـهر هـا و 

جـاده هـا را مـی طلبـد. 
چهـار دهـه جنـگ هـای ویرانگـر تنهـا سـاختامنهای کشـور را 
مخروبـه نسـاخت, تنهـا سـیامی شـهر را بـه هـم نریخـت بلکـه 
افـکار و اندیشـه هـا را نیـز ویران سـاخت و ایـن از الزامات جنگ 

اسـت. خشـونت، خشـونت تولیـد مـی کنـد. 
افغانسـتان که پیشـینه عریض و طویل در سـنت و پاتروسـیونال 
دارد و هنـوز افتخـارات آن، رسزمیـن مردخیـز و والیـت مردخیـز 
اسـت، زمینـه حضـور زنـان در جامعـه را دچـار مشـکالت فـراوان 
مـی سـازد. اگـر از محدودیت های تاریخی, سـنتی که ریشـه در 
فرهنـگ مـا دارد، بگذریـم یکـی از عوامل مهم کـه نقش منفی را 
در راسـتای احقـاق حقـوق زنان بازی کـرده اسـت، رقابت منفی 

درون زنانگـی بوده اسـت. 
کـم نیسـت، در بیـن حتـی قـر تحصیلکـرده زنـان کـه نسـبت 
بـه همدیگـر حسـادت دارنـد و خواهـان پیرفـت یـک هـم قطار 
خویـش نیسـتند، چـه بسـا زنانـی کـه در جامعـه بـرای احقـاق 
حقـوق تضییـع شـده زنـان مبـارزه کرده اسـت، اما از طـرف زنان 
دیگـر، مـورد بـی مهـری, تهمـت و برچسـب هـای گوناگـون قرار 
گرفتـه اسـت.  در مبانـی مدیریـت وقتی بحث رقابـت مطرح می 
شـود، آن را بـرای یـک اداره مفیـد مـی دانـد, چـون هزینه کمرت 
مـی شـود و کارایـی و خالقیـت بیشـرت امـا رقابـت در بیـن زنـان 
متاسـفانه منفی اسـت و بیشـرت ریشـه روانی دارد، مخصوصا در 
جوامعـی کـه سـطح سـواد و آگاهی پایین اسـت، این امـر باعث 
مـی شـود کـه کمـرت زنـان جـرات کننـد، در اجتـامع و سیاسـت 

حضـور پیـدا کنند. 
پایـگاه  یـک  عنـوان  بـه  خانـواده  خـورد،  اجتـامع  سـطح  در 
اجتامعـی هـم مناسـبات مردمحور حاکم اسـت. در یک مهامنی 
فامیلـی خامنهـا اولویـت را بـه مـردان مـی دهنـد. به طـور مثال 
میگویـد اول بایـد مردهـا را نـان داد و هیـچ وقتـی حتـی به خود 
ایـن اجـازه را منـی دهـد کـه قبـل از مردهـا یـا همزمـان بـا آنـان 
غـذا بخـورد، اصال چـرا باید چنین باشـد هنجارهـای مردانه باید 

شکسـته شـود و بـه آن بایـد اعـرتاض کـرد
سـاختار  در  زنـان  حضـور  بـرای  اندکـی  فرصـت  کـه  اکنـون 
سیاسـی, اقتصـادی و اجتامعـی در کشـور فراهـم شـده اسـت 
بایسـتی زنـان کشـور مـان بیشـرت از پیـش همدیگـر را حامیـت 
کنـد و از رقابـت هـا و حسـادت ها اسـت که موجـب عقب گرایی 
و عامـل بازدارندگـی برای توسـعه و پیرفت زنان میشـود دسـت 

بردارد. 
آنچـه میتوانـد در چنیـن رشایـط مفیـد و موثـر واقـع شـود رشـد 
آگاهـی زنـان  اسـت، هـر برنامـه و پـروژه دیگـر در ایـن راسـتا بـا 
ناکامـی مواجـه خواهد شـد, چـون تا زنـان از حـق و حقوق خود 
آگاه نشـود و خـود بـه ایـن نتیجه نرسـد کـه هیچ کمـی از مردان 
نـدارد و مـی توانـد بهـرت از آنـان نیـز در جامعـه مفیـد و موثـر 
واقـع شـود چیـزی تغییـر نخواهنـد کـرد, هامنطوریکـه مارکـس 
خـود آگاهـی را در طبقـه کارگـر باعث نجـات این طبقـه میداند 
و ایـن خـود آگاهـی اسـت کـه منجـر بـه انقـالب پرولتاریـا مـی 
شـود, دقیقـا در بیـن زنـان جامعـه مـا نیـز اینگونه اسـت زنـان از 
حقـوق شـان آگاهـی ندارد و ایـن نیازمند کار فرهنگی مسـتمر و 
دوامـدار اسـت , هفتـه نامـه نیمـرخ به عنـوان آینه متـام ُرخ زنان 
وظیفـه و رسـالت خویـش میدانـد تـا در راسـتای تنویـر اذهـان 
ایـن  بانـوان  و  زنـان  بـرای  آگاهـی دهـی  بـه خصـوص  و  عامـه 

جامعـه از هیـچ تـالش دریـغ نـورزد.

رمانـی از دیـار تاجیکسـتان، روایتگـر داسـتان سـه نسـل از زنان 
تاجیکسـتان بـه قلم شـهزاده سـمرقندی(

وقتـی بـه مسـکو رسـیدم راسـت رساغ هـامن خانـه ای رفتـم کـه 
آدرس آن روی پاکـت بـود.

خانـه انـگار خالـی بـود و پشـت در پـر از برگ هـای پايیـزی کـه 
گـواه از قطـع رفـت و آمـد مـی داد. نامه هـای پشـت در پریشـان 
و گربـه ای بـا صـدای محـزون خـود دلگیـرم کـرد. دلگیـر از آن 
شـادی که در طول سـفر دوازده سـاعته از سـمرقند تا مسـکو با 
مـن بـود. دوازده سـاعتی که تنها می توانسـتم به صـدای تق-تق 
قطـار گـوش دهم و بـدون هیچ انگیـزه ای به بیرون چشـم بندم. 

چشـمی کـه بـا رسعـت قطار بنـدی از آن بیـرون می زد و به جهت مقابل کشـیده می شـد.
بیامرسـتان را از روی آدرسـی کـه مـادر بـرای ام نوشـته بـود پیـدا کـردم. دور از شـهر کنار 
جنگلـی بـود کـه در بـرف خوابیـده بـود. از راهـروی کـه ماشـین و پیاده روهـا بـه جـای 
گذاشـته بودنـد قـدم مـی زدم و منی دانسـتم کـه احسـاس ام چـه معنـا داشـت. گـم و گور 
شـده بـودم در پهنـای ایـن شـهر بـزرگ و احسـاس می کـردم که ناتاشـا سـوزنی اسـت در 

ایـن خرمـن مردم آسـیمه رس که رسها کشـیده به گریبان هـا می روند، 
می دونـد و بخـار دهان شـان بـه آسـامن می پیچـد وقتی نفـس بیرون 
هـر  اسـت.  سیگارکشـیدن  حـال  در  شـهر  یـک  انـگار  می دهنـد. 
چـه قـدر بـه بیامرسـتان نزدیک تـر می شـدم، فکرهایـم مغشـوش تر 
می شـد. منی دانسـتم کـه صیـدم یـا صیـاد. منی دانسـتم مسـتم یـا 

خسته ام.
وقتـی در اتـاق را زدم احسـاس کـردم که خود را بـه دریایی می اندازم 
کـه مطمـن نبـودم عمـق آن تـا چه حد اسـت. خـودرا در آغـوش گرم 
بـازوان  بی رعایـت  پیـدا کـردم کـه متـاس  قـد کوتاهـی  و  فربـه  زن 
نـرم اش مثـل حلقـه ی نجات دور گـردن ام پیچیـده بـود. در حالی که 

مـرا در آغـوش اش می فـرد گفـت، می دانسـتم کـه می آیـی.
گفتـم دنبـال مهـامن خانـه گشـتم و چیـزی مناسـبی پیـدا نکـردم. 
تبسـمی کـرد و گفـت می دانسـتم روزی خواهـی آمـد و اتـاق ات را 
بـرای ات نگـه داشـته ام. از پشـت در کلیـدی را به دسـت گرفـت و مرا 
بـه سـوی در هدایـت کـرد. منی دانسـتم جامـه دان ام را با خـود بگیرم 

یـا بگـذارم در اتـاق او باشـد. از نـگاه ام پـی بـرد و گفـت، بگیـر.
بـه راهـرو آشـنا قـدم گذاشـتیم و اتاق هـا را یـک بـه یـک رد شـدیم. 
دم در شـامره صـد و دوازده اسـتاد. گفـت، می شناسـی؟ نـگاه ام را تا 
توانسـتم پنهـان کـردم. حـدس مـی زدم امـا یـادم منی آمـد. ولـی چیـزی بـه مـن می گفت 
حقیقـت را پنهـان کنـم. پنهـان کنـم کـه از بیامرسـتان و دوران بیامرسـتان چیـز زیـادی 
در یـاد نـدارم. آهسـته گفتـم بلـه اتـاق 112. بلـه، اتـاق معـروف صـد و دوازده گفـت زن و 
کلمـه ی معـروف را بـه زبـان مـی آورد جرقه ای در آسـامن چشـامن اش پیچ خـورد و دل زد.

کلید را به در کرد و تابید. اتاق گردگیری نشده بود. بوی خشک خاک فضا را...
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فکـر کننـد، شـغل داشـته باشـند. پـس انداز داشـته باشـند و 
زندگـی شـان را بسـازند.

بانـو یگانـه چگونه جـرأت کردید که تجـارب زندگی تان را 
مکتـوب کنیـد و عرضـه بداریـد؟ آسـان نبـود. مـی فهمیدم 
کـه بسـیار ریسـک بزرگی اسـت. ولی باور داشـتم کـه اگر من 
بـا یـک مـرد زندگـی کنـم، بایـد دنیـای او را درک کنـم. نیازها 
و خواسـته هایـش را بفهمـم و اینکـه یـک مـرد چرا خشـن می 
شـود؟ چگونـه تجاربـی دارد؟ البتـه تـا هنـوز در افغانسـتان، 
هیـچ مـردی نیامده که از احسـاس خـودش بنویسـد. برای ما 
مهـم اسـت کـه بدانیم یک مـرد غمگین می شـود، چه کار می 
کنـد؟ وقتـی زیـر بـار سـنگین زندگی له مـی شـود، واکنش او 
چیسـت؟ اصـال یـک مرد بـه چه نـوع محبتی نیـاز دارد؟ و چرا 
یـک مـرد دسـت به خشـونت مـی زند؟ اینهـا تا هنوز بـرای من 
سـوال اسـت. بـه همیـن خاطـر خواسـته ام کـه اگر مـا زندگی 
واقعـی زنـان را بـه تصویـر بکشـیم، شـاید درک مـردان جامعـه 
از مـا متفـاوت تـر باشـد. و دلیـل دیگـری کـه باعـث شـد، من 
روشـنایی خاکسـرت را بنویسـم؛ ایـن بود کـه همه مـی گفتند: 
بادبـادک  کتـاب  آیـد،  مـی  افغانسـتان  در  کـه  خارجـی  هـر 
بـاز را مـی خوانـد. چـون یـک تصویـری از افغانسـتان برایـش 
ارایـه مـی کنـد. مـن تصمیم گرفتـه ام کـه حداقل یـک کتاب 
باشـد کـه بخشـی از واقعیـت هـای زندگی زنـان افغانسـتان را 
بازتـاب بدهـد و ان، تجـارب زندگـی زن باشـد. مـن فکـر منی 
کـردم کـه بـه ایـن زودی کتـاب روشـنایی خاکسـرت بـه چـاپ 
چهـارم برسـد. در آغـاز وقتـی هـزار جلد چـاپ کـردم، فکر می 
کـردم کـه شـاید هشـت صـد جلـد آن در یـک سـال فروختـه 
شـود و در بیـن آنهـا حداقـل یـک نفـر پیـدا شـود کـه بعـد از 
خوانـدن کتـاب اندکی دیدگاهش نسـبت به زنـان تغییر کند. 
مـی فهمیـدم کـه بـا چـاپ ایـن کتـاب کـه زندگـی شـخصی 
مـن اسـت بـا مشـکالتی مواجـه مـی شـوم و از طـرف دیگـر، 

هـای کشـور بتواننـد بـه سـوی زیسـت مدنـی - انسـانی روی 
بیاورنـد. فرهنـگ زن سـتیزی و غیـرت ناموسـی مـردان نـاآگاه 
بـه آنـان اجـازه نـداده اسـت کـه زنـان را رشیـک و برابـر خـود 
قبـول کننـد، خواهـی نخواهـی، در مکتب بروند یـا نروند، دید 
مـردان نسـبت بـه زن هنـوز هـم دید ناموسـی هسـت کـه بود، 
ایـن دیـد مردانـه که بخشـی از فرهنگ ما شـده اسـت، به این 
معناسـت کـه زن خـودش توانایـی آن را نـدارد کـه در اجتـامع 

چـه دالیـل باعـث شـد کـه دنیـای مهاجـرت را تـرک کنید 
و بـه کشـور بیاییـد؟ در سـال ۲۰۰۴ سـازمان ملـل برگشـت 
کننـدگان را حامیـت مـی کـرد. خانـواده پـدرم برگشـته بـود و 
آنهـا تصویـر خیلـی خوب از وطـن برای ما ارایه مـی کردند و از 
طرفـی از مهاجـرت خسـته بودم، چـون به عنوان یک شـهروند 
درجـه چنـدم در یـک کشـور، بیگانـه حسـاب مـی شـدیم. مـا 

زمانـی برگشـتیم کـه سـیل عظیمـی از مهاجرین برگشـتند.

شـا بـه عنـوان زن بـدون همـر بـا دو تـا فرزندتـان تنها 
بـا  کامـا مردسـاالر  ایـن جامعـه  در  کنیـد،  مـی  زندگـی 
چالـش هایـی مواجه هسـتید؟ اوال یک واقعیـت کلی جامعه 
ایـن اسـت کـه زن شـاغل متهـم اسـت، زنـی کـه تنهـا زندگـی 
مـی کنـد متهـم اسـت و زنـی کـه طـالق گرفتـه تنهـا زندگـی 
مـی کنـد، صددرصـد متهـم اسـت و مـن از محـدود آدمهایـی 
هسـتم کـه دور خـودم حصار کشـیدم و خودم را محـدود کرده 
ام. مثـال در کابـل مـن خانـه دو تـا از دوسـتانم مـی روم کـه 
آنهـا هـم خانـم تنهـا هسـتند. با ایـن همـه محدودیـت که من 
بـرای خـودم وضـع مـی کنـم. بـاز هـم می بینـم که پشـت رس 
مـن، حـرف اسـت. ولـی آنهایـی کـه مثـل مـن زندگـی دارنـد، 
امـا کمـی آزاد تـر برخـورد مـی کنـم، هـزاران حـرف وحدیـث 
پشـت رسشـان اسـت. ایـن یـک وضعیـت کلـی جامعه اسـت. 
امـا اینکـه خودم چـه تجاربـی دارم. مسـلام خیلی تلخ اسـت. 
چنـد منونـه اگـر بگویم مسـئله یـی که خیلـی ناراحـت کننده 
بـود. وقتـی که مـن دنبـال خانه بـودم، هیچ راهنـامی امالک 
حـارض نبـود کـه برایم خانـه بدهد. مجبورمی شـدم کـه بگویم 
شـوهرم در ایـران اسـت یـا بـا کسـی از دوسـتانم می رفتـم، او 
را برادرخـود یـا کاکای بچـه هایـم معرفـی می کردم تـا قرارداد 
بـه نـام او شـود. در جایـی که زندگـی می کردم بـرای چند روز 
دوسـتانم را دعـوت مـی کـردم، بـرای اینکـه دیگـران بفهمنـد 
کـه مـن تنهـا نیسـتم. تـا اینکـه مـن ثابـت کنم بـه همسـایه و 
حتـا اهالـی کوچـه کـه مـن آدم بـد نیسـتم. موفقیتـی کـه تـا 
حـاال داشـتم ایـن اسـت که فعـال قـرارداد خانـه را به نـام خود 
مـی کنـم. البتـه ایـن بـه معنـای موفقیـت کامـل مـن نیسـت. 
مـن هنـوز متهـم هسـتم؛ چـون همـه چیـز علیـه ماسـت. فعال 
مـن بـا بـرادرم خانـه گرفتـه ام و بـه همـه مـی گویـم، مـن بـا 
برادرم هسـتم. بسـیار سـخت اسـت که همیشـه مجبور باشـی 
و توجیـه کنـی کـه مـن ادم بـدی نیسـتم و مـن تنهـا نیسـتم. 
وقتـی مـی خواهـم بـا کسـی کار کنـم، بعـد از چنـد روز نـگاه 
هـا تغییـر مـی کننـد. کسـانی بـه مـن گفتنـد خانـم یگانـه تـو 
آدمـی خیلـی محرتمـی هسـتی امـا مـا منـی توانیـم بـا تـو کار 
کنیـم، بـه خاطـر اینکـه انگشـت انتقـاد بـه طـرف مـا بلند می 
شـود و بالفاصلـه حتـا نزدیـک تریـن دوسـتانم مـی گوینـد: تو 
یگانـه را گـپ دادی و اکـرا از طـرف مردهـا ایـن اتهـام مطرح 
مـی شـود و در سـفرهایی کـه می روم، کمرت مـردی حارض می 
شـود کـه بـا مـن همـراه شـود. زنهایـی مثل مـن همیشـه مورد 
اتهـام واقـع مـی شـوند. حتـا بـا نزدیـک تریـن دوسـتان خـود 
هـم منـی توانـم صمیمی باشـم. مثال عبـاس کریمی مـرا مادر 
صـدا مـی کـرد ولـی مـن هیـچ وقـت نتوانسـتم بـا او صمیمـی 
باشـم یـا بعد از شـهید شـدن عباس، مـن واقعا عـذاب وجدان 
دارم و ایـن باریسـت کـه تـا آخرعمر بـا من همراه اسـت. ببیند 
بـه خاطـر همیـن جامعـه و فرهنگ حاکـم در آن، مـا مجبوریم 
بـه دورخـود حصـار بکشـیم وهمـه را از خـود برانیـم و همیشـه 

ازمتهـم شـدن، ترس داشـته باشـیم.

بـا توجـه بـه تجـارب خودتـان و اینکـه شـا پرورش نسـل 
در  دخرتتـان  خواهیـد  مـی  داریـد،  عهـده  بـه  را  آینـده 
آینـده چگونـه زنـی شـود؟ متـام تالشـم ایـن اسـت، رنجـی 
کـه مـن در زندگی خود کشـیدم، پریسـا نکشـد. کوشـش می 
کنـم متـام آزادی هـا و آنچـه کـه یـک انسـان و یـک زن نیـاز 

 اول، سیاسـت همیشـه زن سـتیز بـوده و زنـان را از حـق های 
شـان دور نگـه داشـته اسـت، ایـن کـه دخـرتان در مکتب می 
رونـد، زنـان در اداره هـا کار مـی کننـد و ایـن کـه زنـان وزیـر 
و وکیـل هـم هسـتند، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه زنـان کشـور 
بـه حـق خـود رسـیده و زندگـی خوشـی داشـته باشـند، بلکـه 
همـه ی مـورد هـا بـه سـمبول فریـب زنـان مـی مانـد. زنانـی 
کـه در دولـت و سیاسـت سـهم دارنـد، پیـش از آن کـه بـه فکر 
مـردان  حامیـت  از  باشـد،  داشـته  بسـتگی  زنـان  حامیـت  و 
سیاسـی زورمنـد و قـدرت طلبـی برخـوردار هسـتند کـه بـرای 
بسـته شـدن پرسـش و انتقاد جامعه ی جهانی آنان را حامیت 
مـی کننـد و برای خـود هم رسمایه مـی اندوزند. در سـال پار، 
رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهوری در مجمع سـازمان 
ملـل در نیویـورک سـخرنانی کـرد و گفـت کـه مـا خواهـان از 
بیـن بـردن خشـونت هسـتیم، می خواهیـم که روی مشـارکت 
زنـان در سیاسـت جـدی کار کنیـم! امـا جالب این هسـت که 

در کارکـرد دولـت تغییـری رومنـا نشـده اسـت.
دوم، فرهنـگ مرسـوم در کشـور هـم دایم زن سـتیز بـوده و در 
نرسـیدن زنـان بـه حق های خود دسـت درازی داشـته اسـت.

زنـان بـه طـور فـردی منـی توانـد بـه زندگـی انسـانی دسـت 
و  دارد  سـتیزی  زن  دیـد  مـا  فرهنـگ  کـه  ایـن  بـرای  یابنـد، 
ناشـی از رسـم هـای بـد مرسـوم در اجتـامع اسـت، زنـان هـم 
در زندگـی خـود بیشـرت آزار مـی بیننـد و در پسـتوی خانه می 
نشـینند، غیـرت افغانـی، دید ناموسـی نسـبت به زن از سـوی 
مـردان، بـه بـد دادن دخـرتان، ازدواج هـای اجبـاری، برتریت 

مـن در زندگـی خـود، ریسـک پذیـر هسـتم. وقتـی یـک خانم 
بیسـت و دو سـاله ی مطلقـه شـده بـودم، اوالدهایـم را دزدی 
کـردم. هـامن زمـان بسـیار اتهـام ها بر مـن وارد بود. بسـیاری 
مـی گفتنـد کـه زهـرا بـا مـردی رابطـه داشـته و بـه کمـک او 
فرارکـرده رفتـه درافغانسـتان، درغیر این امکان نـدارد که تنها 
رفتـه باشـد. درحالـی کـه در برچـی، در یـک خانـه ی ویرانـه 
هـر روز بایـد یـک خربـزه و دو تـا نـان زندگـی خـودم را سـپری 
مـی کـردم. روی هـم رفتـه ایـن ریسـک را هـم انجـام دادم و 
روشـنایی خاکسـرت را نوشـتم، امـا بازخوردهـای کـه مـن از آن 
داشـتم خوشـایند بـود وتقرینب بـه آن هدفی که می خواسـتم 
رسـیدم. بسـیاری از خانـم هـا بـا مـن متـاس گرفتنـد کـه بعد 
ازخوانـدن روشـنایی خاکسـرت در رفتـار شـوهرم تغییـر مثبـت 
بـه وجـود آمـده وایـن بـرای مـن حـرف کالنـی اسـت. وقتـی 
تظاهـرات  اول  در صـف  مـن  اسـد شـد،  دوم  کـه حادثـه ی 
بـودم و همـه فکـر مـی کردنـد کـه مـن کشـته شـده ام. چـون 
بالفاصلـه فیسـبوکم را بسـتم. چنـد روز بعـد تعـدادی از بچـه 
هـا برایـم زنـگ زدنـد کـه مـی خواهیـم شـام را ببینیـم. وقتـی 
بـا آنهـا دیـدم، یـک جمع پانـزده نفـری از بچـه های جـوان به 
مـن گفـت: » خانـم یگانـه اگـر تـو مـی خواهـی برای مـا کاری 
کنـی، بـرای جوانـان ایـن جامعـه کاری انجـام بدهـی، دیگـر 
در هیـچ تظاهراتـی کـه خطـر دارد، رشکـت نکنـی. بنشـین و 
بنویـس. چـون روشـنایی خاکسـرت خیلـی زندگـی مـا را تغییر 
داد. تـو اگـر کشـته شـوی، هیچ چیـزی تغییر منی کنـد، ولی 
اگـر مبانـی و بنویسـی مـی توانـی خیلـی از چیزهـا را تغییـر 
بدهـی. اصـال ایـن حـرف، مـرا تـکان داد. فکـر منی کـردم که 
تـا ایـن حـد کتاب روشـنایی خاکسـرت تأثیر گـذار بوده باشـد. 
آنجـا بـود کـه مـن اهمیـت کتـاب را فهمیـدم. هر چند کسـان 
زیـادی هـم گفتنـد کـه یگانـه بـا این کتـاب، خواسـته خودش 
را مشـهور کنـد و تعـدادی هـم گفتنـد کـه ایـن داسـتان اصال 
واقعیـت نـدارد و یگانـه بـه دروغ خواسـته مظلـوم منایـی کند. 
یـک دخـرت شـانزده سـاله در یـک مسـابقه کالن برنـده شـده 
بـود؛ او نوشـته بود کـه من در مکتب اصـال درس منی خواندم 
امـا خوانـدن روشـنایی خاکسـرت باعـث شـد کـه مـن تصمیـم 
بگیـرم مثـل زهـرا باشـم و مبارزه کنـم در زندگی و نوشـته بود، 
دلیلـی کـه مـن اینجا هسـتم، هـامن کتاب اسـت و ایـن برای 

مـن حرفـی کمی نیسـت.

در پایـان چـه گفتنـی هـای دیگـری مانـده کـه الزم مـی 
دانیـد بیـان کنیـد و در سـوال هـا نبـوده اسـت؟ گفتنـی 
هـای مـن بـرای زنـان این اسـت که مـا باید تالش کنیـم، خود 
را بسـازیم و یـاد بگیریـم کـه ناامیـد نشـویم. تأکیـد مـی کنـم 
کـه مـا در مواجه شـدن با مـردان و مقابلـه با آنها، منـی توانیم 
بـه جایـی برسـیم. مـا بایـد روی ذهنیـت مردهـا و تغییـر آنهـا 
کار کنیـم. اولیـن گام موفقیـت مـا، قـوی ظاهرشـدن اسـت تا 
مردانـی کـه در کنـار مـا هسـتند، بفهمنـد کـه زن هـم قـوی 
اسـت. ایـن قـوت و قـدرت را بایـد در تحصیـل خـود داشـته 
باشـیم، دراقتصـاد یـا در تجربـه ی خود داشـته باشـیم. بحث 
دوم ایـن اسـت کـه هـر زنـی باید روی داشـن اسـتقالل مالی 
مترکـز داشـته باشـد و مـا بایـد بحـث هـر کسـی نـان دهـد، 
فرمـان دهـد را تغییـر دهیـم. فکـر مـی کنـم وقـت آن رسـیده 
کـه زنـان بایـد بـه ایـن فکـر باشـند کـه دیگـر فرمـان کسـی را 
بـه خاطـر نـان دادن نپذیرنـد. بـه مـردان جامعـه مـی خواهـم 
بگویـم اگـر می خواهند خوشـبخت شـوند و به آرامش برسـند، 
بایـد از خشـونت دوری کننـد. چـون کسـی کـه خشـونت مـی 
نـدارد. در  آرامـش  و  ناراحـت مـی شـود  کنـد. خـودش هـم 
افغانسـتان بـه هـامن میزانـی کـه زنـان قربانـی اسـت، مردان 
هـم قربانـی اسـت کـه رس ایـن مسـئله کمـرت توجـه می شـود 
و مـا زنهـا بـرای حامیـت از همدیگـر تـالش کنیـم و در نهایت، 
اگـر منـی توانیـم زنـی را کمـک کنیـم، حداقـل بـرای او مانـع 
ایجـاد نکنیـم، بگذاریـم راه خـودش را بـرود و به هدف برسـد.

آزادانـه، بـود و بـاش داشـته باشـد. نیـاز جـدی این هسـت که 
دیگـر بـه توانایـی هـای انسـانی زن بـاور تـام داشـته باشـیم و 
همـه ی زنـان را در آگاهـی دهی بسـیج کنیم که زنـان بتوانند 
غیـر از ابـزار جنسـی بـودن و »مـادر« شـدن در مـورد دانـش و 
جهـان نـو و دنیـای نـرم افزار هـم فکر کنند، تا باشـد کـه زنان 
کشـور مـا پـس از روزگار دشـوار پـر از تبعیـض و خشـونت بـه 

زندگی انسـانی برسـند.

دارد، برایـش فراهـم کنـم و ذهـن او را هـامن گونـه پـرورش 
بدهـم. مثـال قبـل از اینکـه پریسـا بـه سـنی برسـد کـه عـادت 
ماهـوار شـود، من متـام انچه را نیاز دارد، برایـش توضیح داده 
بـودم. وقتـی کـه مریـض شـد، بسـیار راحـت مثـل یـک رسمـا 
خوردگـی بـه مـن گفـت مـادر مـن مریض شـده ام و ایـن برایم 
بسـیار خوشـایند بـود. چـون مـن هیچـوت جـرأت نکـردم بـه 
مـادرم بگویـم و همین گونه قبل از اینکه پریسـا شـانزده سـاله 
شـود، مـن برایـش گفتـم: پریسـا بعـد ازایـن ممکـن اسـت از 
یـک پرسخوشـت بیایـد. نگران نبـاش این یک چیـزی طبیعی 
اسـت. بعـد از ایـن سـن، آدم هـا از جنـس دیگـر خوشـش می 
آیـد. امـا تـو تالش کـن اوال فکر خـودت را به این سـمت نربی 
و اگر چنین اتفاقی افتاد، بسـیار سـطحی ازش بگذر و بسـیار 
راحـت بـه مـن بگـو، امـا همیشـه تـالش کن کـه هیچ کـس از 
اسـت. چـون  راحـت  بـا مـن  پریسـا  نکنـد.  تـو سوءاسـتفاده 
مـن ذهـن او را آمـاده کـرده ام، بـرای اینکـه او یـک شـخصیت 
مسـتقل اسـت و کسـی اسـت کـه مـی توانـد در زندگـی اش 
تصمیـم  و  گیـرد  مـی  تصمیـم  پریسـا  حـاال  بگیـرد.  تصمیـم 
خـودش را بـه مـن مـی گویـد. از مـن مشـور مـی گیـرد و در 
خیلـی از مـوارد، آنچـه را کـه خـودش درسـت فکـر مـی کنـد، 
بـدون مشـوره ی مـن انجـام می دهـد. در خانه با من مسـاوی 
کارمـی کنـد. همیشـه در برخوردهایـم تـالش مـی کنـم که به 
پـرسم بفهامنـم کـه زن نوکـر او نیسـت و او بایـد عـادت کنـد 
کـه مسـئولیت پذیـر باشـد. بارهـا بـه پریسـا گفتم زمانـی باید 
ازدواج کنـی کـه یـک خانـه از خـودت داشـته باشـی و درآمـد 
مالـی و شـغل ثابـت داشـته باشـی و ایـن توصیـه ی مـن برای 
همـه ی دخـرتان هـم بـوده اسـت. مـا خانـه ی سـبز را ایجـاد 
کردیـم کـه چنـد روز دیگـر افتتـاح مـی شـود. هـدف اصلـی 
اش، ایجـاد شـغل بـرای دخـرتان و پـرسان جـوان اسـت و انها 
بایـد در کنـار تحصیـل خـود، شـغل و حرفـه ای را یـاد بگیرنـد 
کـه درآمـدزا باشـد. همـه ی دخـرتان بایـد روی درآمـد مالـی 

پـرس از دخـرت همـه در فرهنـگ مـا نهفتـه اسـت کـه هنـوز هم 
زنـان نتوانسـته انـد کـه جایـگاه خـود را در سیاسـت، فرهنـگ 
و اقتصـاد تثبیـت کننـد و بـه حـق هـای انسـانی خود برسـند. 
در چنـد سـال اخیـر هـم فرهنـگ مـردم و دیـد مردانـه نسـبت 
بـه زن چنـدان تغییـری مثبـت نکرده اسـت، بـرای ایـن که در 

فرهنـگ مـا دیـد انسـانی جایگاهـی نداشـته اسـت. 
نتیجه:

بـا ایـن وصـف و حسـاب بایـد گفـت کـه دو مانـع سیاسـی و 
در  زنـان  پیرفـت  از  پیشـگیری  باعـث  همیشـه  فرهنگـی 
افغانسـتان شـده اسـت، زنـان بیشـرت از حـق هـای خـود دور 
مانـده انـد و دولـت هـم از ایـن وضعیـت اسـتفاده ی سیاسـی 
مـی کنـد و مـردم را بـا وعده هـای نـو و فریبا، سـاکت نگه می 
دارد کـه کسـی چیـزی نگویـد! اگـر بتوانیـم از فرهنـگ هـای 
ناپسـند بگذریـم و خـود را انسـان واقعی و دارای حق انسـانی 
بپنداریـم و بپذیریـم از ایـن وضعیـت عبـور مـی کنیـم، در غیر 
ایـن صـورت، زنان همچنـان در زندگی سـنتی-خانوادگی و در 
پسـتوی خانـه هـا مـی ماننـد و نـاآگاه و محـروم زندگـی مـی 

. کنند
اگـر قـرار باشـد کـه از ایـن وضعیـت بـدر شـویم و دیگـر بـا 
جهانیـان همپایـی و همدسـتی کنیـم کـه بتوانیـم در تسـخیر 
طبیعت سـهمی داشـته باشـیم، نیاز هسـت تعریف انسـانی از 
زن مرد را برای همگان برسـانیم تا باشـد که سـهم منایشـی و 
سـمبولیک زنـان در سیاسـت و اجتـامع بـه واقعیت بدل شـود 
و زنـان محـروم هلمنـد، خوسـت، قنـدوز، غور و همـه ی والیت 

معادله هر که نان دهد، فرمان دهد را تغییر می دهیم گفت وگو
 آمنه امید
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غـم، بـودش یک غـم. ص 78(.
محمـدی، مـی توانسـت ناشـاد را یکـی از شـخصیت هـای 
فرامـوش ناشـده ی زن در تاریـخ ادبیـات داسـتانی کنـد، 
امـا ایـن کار را نکـرد و ناشـاد در دنیـای خـودش در انـدازه 
ی یـک شـخصیت تیـپ داسـتانی ماندگارشـد. شـخصیت 
قالبـی کـه در سـیاهی اطرافـش تسـلیم مـردان مـی شـود 
و بـدون هیـچ اعرتاضـی و مقاومتـی بـه نسـخه ی بـدل یـا 
کلیشـه ای دخـرتان و زنـان تبدیـل مـی گـردد و بـر طبـق 
بـا تـرس و  برایـش طراحـی کـرده،  الگویـی کـه نویسـنده 
اضطـراب در میـان روحیـه ی ضعیـف و عـدم اعتـامد بـه 
نفـس و خودکـم بینـی رفتار می کنـد و تکرار خـودش را در 
گونـه هـای دیگـر با شـکل و شـامیل دیگر در آثار داسـتانی 

چـه در ادبیـات یـا شـعر برجـای مـی گـذارد.
یکـی از مهمرتیـن نکتـه هـا در ایـن رمان، در این وانفسـای 
بـی پاسـبان بودن سـاحت زبـان در افغانسـتان، حفظ زبان 
فارسـی دری و اهتـامم بـه فقـط لهجه افغانسـتانی نوشـن 
اسـت کـه گام درخشـانی اسـت کـه در آثـار اخیـر محمـدی 

بـه قوت مـی تـوان دید. 
زنـده  موجـود  در  غریـزه  نخسـتین  اسـت  معتقـد  فرویـد 
میـل بـه دوران غیرارگانیگـی یـا پیـش حیاتـی اسـت ؛ بـه 
عبـارت دیگـر ناخـوداگاه انسـان میـل بـه نابـودی هسـتی 
خـود وحرکـت بـه سـمت مـرگ را دارد .بـرای کنـرتل ایـن 
میـل بایـد آن را بـه وسـیله ی اصـل لـذت وکام جویـی از 
دنیـای بیـرون مقیـد کـرد . اگـر نتـوان میـل بـه مـرگ را بـا 
نیرومنـد مـی  لـذت جویـی کنـرتل کـرد، غریـزه ی مـرگ 
شـود و رسارس هسـتی فـرد را بـه درون خـود مـی کشـد . 
مهـم تریـن لذتـی کـه مـی توانـد غریـزه ی مـرگ را مقیـد 
کنـد، کام جویـی از تـن و عاطفـه ی جنـس مخالـف اسـت 
توانـد  مـی  لـذت  اصـل  از  راوی  دوری   .)1984 .)فرویـد 
دوری از محبـت و امنیـت عاطفـی از وجـود پـدر و حرکـت 
او بـه سـوی مـرگ ، در بسـرتی کـه پـدرش برایـش بـه جـرب 
زمانـه تعبیـه کـرده اسـت ، ناشـاد را در فرایند تکـرار گرفتار 
کـرده اسـت و زندگـی خـود را در تکـرار معنـا مـی یابـد . 
تکـرار در گل خـوردن، تکـرار در پنهـان شـدن، تکـرار در 
هـر شـب از زیرخانـه بیـرون شـدن و هـر طلـوع آفتـاب بـه 
زیرخانـه برگشـن، تکـرار در چـک کـردن و دیـد زدن التـه 
ی بـی منـازی، تکـرار روزهای زندانی شـدن حتـی درگفن 
اذکار و جمـالت هـم دچـار تکـرار مـی گـردد. همـه ی ایـن 
مـوارد ناشـاد را بـه سـوی مـرگ تدریجـی سـوق مـی دهـد. 
از ایـن نظـر شـاید بتـوان گفـت ناشـاد، بازتولیـد سـیارسی 
چـون مـادرش اسـت. )رادیـو گـوش کـردن مردخانـه و چپ 
شـدن همیشـگی همـه (،)آن حالـت غـم همیشـگی اش را 

منـی  پـدر  رفتـار  ایـن  حـول  فقـط  باورپذیـری  متاسـفانه 
از  ای  ددمنشـانه  خـوی  هیـچ  کـه  ای  خواننـده  چرخـد، 
طالـب ایـن رمـان منـی بینـد یـا از زبـان یکـی از آدم هـای 
داسـتان منـی شـنود، بیشـرت بـه چرایـی رفتـار طالـب گونه 
ی پـدر فکـر مـی کنـد، آن هم پدری کـه در فضـای دیگری 
دور از افغانسـتان نفـس کشـیده و ازتلویزیـون و رادیـو هـم 
اسـت،  منفعـل  ناشـاد  اسـت، شـخصیت  نبـوده  بهـره  بـی 
آن هـم در طـول پنـج سـال، در فضایـی کـه خواهـران او 
همـراه بـا پرسبچـه هایـی هـرازگاه تـوان رفـت وآمـد و طـی 
کـردن مسـیرخانه هـای خـود تـا خانـه ی پدرشـان میرآغا را 
داشـته انـد، تـوان خـارج شـدن از منطقـه شـهر مـزار را بـه 
دیـار دیگـری، حـال بـه هـر طریقـی، چه طـور به ایـن مدت 
طوالنـی در حبـس مانـده اسـت و سـال هـای عمـر خودش 
را در زیرخانـه درحالـی کـه نامـزد هـم داشـته و بـه بلوغـی 
چـون پخـن نان رسـیده بـوده، هیـچ حرکتی و هیـچ عملی 
جـز خـاک خوردن نداشـته اسـت. آن هـم در فضایـی که به 
مـرور، زنـان بـه صـورت پنهانـی نقـش زنانگـی خودشـان را 
دوبـاره حتـی بـا حضور طالبـان یافتنـد و به صـورت پنهانی 
از  و  دادنـد  مـی  انجـام  را  زیرزمینـی خـود  هـای  فعالیـت 
آمـوزش و یادگیـری حتی بـه صورت اندک و کمرنگ دسـت 

نکشـیدند.
ی  سـلیقه  اعـامل  و  اغـراق  دچـار  انـدازه  از  بیـش  رمـان 
شـخصی نویسـنده شـده اسـت. از نـام رمـان کـه مسـتقیم 
متاثـر  و  انگیـز  غـم  داسـتانی  خوانـدن  بـرای  را  مخاطـب 
بـرای  را  دخـرت  پـردازی  شـخصیت  و  کنـد  مـی  دعـوت 
خواننـده راحـت ترکـرده اسـت؛ تـا مـواردی کـه در فـوق بـه 
آن اشـاره شـد، همـه ی ایـن هـا در کنـار هـم مـی توانـد به 
میـزان زیـادی واقـع گرایـی کـه نویسـنده تـالش کـرده بـی 

پـرده بـه منایـش بگـذارد را لطمـه بزنـد.
هـر چـه رمـان بـه انتهـای خـود مـی رسـد، خواننده خسـته 
از ایـن همـه متـه بـه خشـخاش گذاشـن پـدر و تسـلیم بی 
قیـد ناشـاد، تـوان هـم ذات پنـداری بـا ناشـاد را منـی تواند 

در خـود ببینـد .
بـه  را  رمـان  زننـده،  پـس  و  غلیـظ  گرایـی  احساسـات 
شـعارزدگی در حـوزه ی زنـان قـرار داده اسـت و بیشـرت بـه 
جـای ایـن کـه در خدمـت داسـتان باشـد، فضاهایـی کـه 
نویسـنده سـاخته، گویـا تـالش شـده تـا توامننـدی خـود را 
در جـزء نگـری و لحظـه پـردازی و شـناخت دنیـای زنانـه 
بـه مخاطـب بـه عرصـه بگـذارد کـه البتـه موفـق هـم شـده 
اسـت؛ از اصطـالح )التـه ی بـی منـازی ( در طـول رمـان 
بیـش از انـدازه یـاد کـردن، مخاطـب را فقـط بـه بـی میلـی 
و بـی رغبتـی در ارتبـاط گرفـن بـا شـخصیت داسـتان می 
کشـاند و ناشـاد بیشـرت از ایـن کـه طبیعـی دیـده شـود، از 
عمقـی کـه در صفحـات اول رمـان بـه شـخصیت خـود رنگ 
زده بـود؛ بـه سـطح مـی رسـد و حتی با خارج شـدن شـبانه 
از خانـه بازهـم در ذهـن خواننـده شـخصیت تصنعـی باقی 
مـی مانـد. نویسـنده خواسـته کار را  در ایـن اثـرش یکـرسه 
کنـد، هـر آن چـه کـه بـه ذهنـش مـی رسـیده اسـت، بـه 
قهرمـان داسـتانش چسـبانده تـا خـواری و ظلـم بـر زن در 
فضـای طالبـان یـا خانـواده هـای افغانسـتانی را پررنـگ تر 
نشـان دهـد تـا جایی که در بیشـرت جاها ردپای نویسـنده و 

حرکـت هـای تعمـدی او را بـه جـرات مـی تـوان دیـد.
)بـاز دخرتنـام چـی کاردارد؟ چندوقـت اسـت کـه نامـت را 
شـنیده ای؟ از زبـان کـدام کس تـو هیچ نام نـداری یا نی؟ 
نامـت چیسـت؟ نامت بیخـی از یادت رفته اسـت. دلت می 
شـود یـک نفـر نامـت را در گوشـت زمزمـه کنـد. ص 81(، ) 
مـوی و روی تـو را پـت کرده انـد. موی و روی تـو را از آفتاب 
و مهتـاب پـت کرده آغا صاحـب.ص 74( ، )دهانت را خاک 
پـر کنـد، زبانـت گنگه شـود، نام خـدا را بر زبان مـی آوری، 
تـو تـا هنـوز ناپـاک اسـتی، چـه طـور نام خـدا را مـی گیری 
...ص 48(، )دخـرت یـا بایـد در خانـه ی شـوی باشـد یا هم 
در گـور...ص 78(، )صـدای سـیارس نباید بلند شـود. خانه 
ای کـه در آن صـدای سـیارس بلنـد شـود، خانـه ی شـیطان 
اسـت .ص 20( یـا مخاطبـی کـه مـادر و پـدر دخـرت را قـرار 
مـی دهنـد. ) او دخـرت، او ناخـورده ، او خارشـتی ، او دخرت 
پدرلعنـت ، او زودشـو بـی حیـا...( ، )دخـرت نبـودش یـک 

دیـده منـی توانـی، دیـده منـی توانی که چشـم های سـیاه 
و رسمـه کردگـی اش در کاسـه چشـم هایـش چقـور رفتـه و 
اگـر هـامن رسمـه نباشـد، منـی تـوان بـه آن هـا دیـد. دیده 
منـی توانـی کـه کومـه هـای بـی گوشـتش چقـور رفتـه و 
صـورت کشـیده اش در بیـن چادرگاج خاکسـرتی اش قاب 
گرفتـه شـده و منـودی از غـم اسـت. بوبویـت همیشـه برای 
تـو منـودی از غـم بـوده و تـو بـرای بوبـو وآغـا صاحـب منـود 
غـم اسـتی. می ترسـی تـو هم مثـل بوبویت شـوی آخر. ص 
79(. مـادر هـم بـه گونـه ای دیگـر فراینـد جـرب و تکـرار را 
در دنیـای زنانـه اش تجربـه کـرده اسـت. بـا این تفـاوت که 
مـادر آگاهانـه این جـرب را می پذیرد، ولی ناشـاد بـه گرفتار 
بـودن خـود در فراینـد جـرب پـدر بـا بهانـه ی وجـود طالبان 
تکـرار خویـش  و  توسـط طالبـان  ربـوده شـدن  از  تـرس  و 
آگاهـی نـدارد. در پایـان ناشـاد، منـی توانـد ماننـد مـادر و 
سـیارسهای دیـروز بـه آرامـش روزمرگـی هـا برسـد، در واقع 
زندگی ناشـادهایی چون او، دسـت وپازدنی اسـت نافرجام 
در تعلیقـی بـی پایـان . هـا وزیرخانـه هـا جلسـات قرائـت 
و یادگیـری قـران، نشسـت هـای اموزشـی را بـرای لحظـه 
ای رهـا نکردنـد کـه در تاریـخ شـفاهی وکتبـی ایـن روزگار 

مسـتندات آن بـه جـای مانـده اسـت .
رمـان ناشـاد کـه روایـت زندگـی دخـرتی نوجـوان بـه نـام 
شـاجان اسـت ، با آمدن طالبان وترصف شـهر مزار، زندگی 
طبیعـی گذشـته ی خـود و خانـواده اش دسـتخوش تغییـر 
مـی شـود و تعـادل همـه چیـز برهـم می خـورد. پنج سـال، 
ناشـاد، شـخصیت رمـان در زیرزمیـن خانـه از تـرس ربـوده 
شـدنش توسـط طالبـان بـا دسـتور و نظـارت مسـتقیم پـدر 
زندانـی مـی شـود. این پنج سـال بـه گونه ای سـخت پیش 
مـی رود کـه دخـرت، تشـخیص زمـان حتـی فصـول سـال از 

دسـتش مـی رود.
)آفتـاب بعـد از چاشـت هـا هنـوز تیـز اسـت و پوسـت آدم 
تابسـتان  بایـد آخرهـای  را مـی سـوزاند، فکـر مـی کنـی، 
باشـد.ص 50( )امـروز چنـد شـنبه اسـت؟ روزهـا را بیخـی 
از یـاد بـرده ای. ص 88(. پنـج سـال در زیرخانـه ای کـه با 
تابـش آفتـاب بیگانـه اسـت و فضایـی منـور و تاریـک و رسد 
کـه هـوای سـامل هـم در آن دخمـه وجـود نـدارد و بیشـرت 
سـاعات روز را دخـرت همـراه بـا کلـس هـا در آن بـه رس .می 
بـرد روییـن تـن هـم کـه باشـد، جسـمش تـاب منـی آورد و 
سیسـتم ایمنـی بدنـش بـا توجه به ایـن که به اختـالل پیکا 
) گل خـوردن( هـم دچاراسـت، ضعیـف و ضعیـف تـر مـی 
شـود و دخـرت در طی این سـال ها باید دچـار بیامری های 
رماتیسـم، ریـزش مـو و راشیتیسـم و اسـتخوان دردی شـده 
باشـد، جـز شـخصیت افـرسده و مضطرب که درگیر مسـائل 
و مشـکالت روانی تا حدودی شـده اسـت، از سـالمت بدنی 

و عقلـی خوبـی نیـز برخـوردار اسـت !!
)گردنت شـخ شـده اسـت، دسـت هایت شخ شـده، پاهایت 
شـخ شـده از دسـتی کـه هیـچ حرکتـی نکـرده ای و هـامن 
طـور خیـره شـده ای بـه روبرویت به دیـوارکاه گلـی زیرخانه 
بـه رفـت و امـد کلس هـا .ص33( بـا چنین وضعیـت فضا و 
مکانـی امـا بـاز دخـرت درحال حرکت اسـت و توان کشـیدن 
سـطل سـنگین آب یـا دویـدن را دارد ! )از جایـت در پشـت 
صندوقـه ی چـاه بلنـد می شـوی و بـه طرف دسـته ی چرخ 
چـاه مـی روی و قوغـه ی پـر از آب را بـاال مـی کشـی و آبش 
را در سـطل هـا خالـی مـی کنـی و آن را پـس در چـاه مـی 
انـدازی و بـا کـف دسـت منـی مانی که چـرخ تیـز بچرخد و 

رسوصدا کنـد. ص 116(
 در بحـث شـخصیت پـردازی در داسـتان مـا بـا دومقولـه 
روبـرو مـی شـویم، یکـی خلق شـخصیت و دیگـری پرداخت 
شـخصیت. خلق شـخصیت سـاده تر از پرداخت شـخصیت 
کـه  اسـت  بسـیار سـخت  کاری  پـردازش  امـا  باشـد،  مـی 
هـر نویسـنده ای از پـس آن بـه درسـتی برمنـی آیـد، امـا 
محمـدی بـه جـرات مـی تـوان گفـت کـه در ایـن دو مقولـه 
بسـیار قـوی و پختـه کارکـرده اسـت و چـون مجسـمه کاری 
حرفـه ای بـا ظرافـت وخـرد خـرد، ناشـاد را نقـش زده رنـگ 

کـرده و پیـش بـرده اسـت. چنـان بـا مهـارت وارد دنیـای زنان شـده که خود 
زنـان نیـز چنیـن جـرات و جسـارتی را تاکنـون در دنیـای قلـم نشـان نـداده 
انـد و بـه واکاوی پنهـان تریـن الیـه هـای وجـودی  وروانی زن پای گذاشـته 
اسـت. هرنتصویرسـازی و خلـق صحنه های بسـیار داسـتانی و زنـده، دیگر 
چیـره دسـتی محمـدی را در رمانـش نشـان مـی دهـد کـه رمـان را یکـی از 

تکنیکـی تریـن اثرهـای ایـن نویسـنده کـرده اسـت .

گزارش

خواننـدگان عزیـز نیمـرخ، در شـامره نهـم، شـعر »خداحافـظ گل 
سـوری« رسوده قهـار عاصـی بـه اشـتباه منتسـب بـه نادیـا انجمـن 

معرفـی شـد. از خواننـدگان عزیـز پـوزش مـی خواهیـم. 
یک شهر، یک آیینه

شب شعر
مادرم دخرتِ ماهی دارد

آسان شال نگین دار من است
آیینه با همه ی آیین اش

یک دهن خنده بدهکار من است
بغض دارد دل من می ترکد
نکند طعم غذا شور شود

هیچ مي دانی چه حسی دارد؟
زن آزاده که مجبور شود
زن آزاده که مجبور شود

تن به مردی که نخواهد بدهد
تن به مردی که جواب لبخند

گاه اگر داد به ابجد بدهد
زن آزاده خودش می فهمد:

زندگی یک رسه شیدایی نیست
آرزوهای بلندی دارد

زن فقط سکس و پرزایی نیست
غم بیکاری شوهر بخورد
غم بیاری مادر بخورد
غم غم های برادر بخورد

مثل سیگار پدر در بخورد
کاردها در هوس طعم لبش...

دوستان دشنه به کف در عقبش...
قرص ها کم نتوانند تبش...

ماه هم رفته از ایوان شبش...
زن سیگاری هرزه لقبش!

جای آغوش نوازشگر عشق
تکیه بر دوش مرتسک بزند
از رس عاطفه ی مادری اش

شانه بر گیس عروسک بزند
ناگهان حوصله اش رس برود

دست در دست جنون بگذارد
پر کند کوله ی تنهایی را
پای از خانه برون بگذارد

تهمت اهل گذر منتظرش...
گرگ ها در پس در منتظرش...
راه تاریک و سفر منتظرش...

جاده درجاده خطر منتظرش...
چون کسی نیست دگر منظرش...

می رود گور خودش را بکند
پشت این شعر که ناتکمیل است

کز کند گوشه یی خوابش بربد
آشپزخانه دگر تعطیل است
آه بسیار شد این قصه ی پوچ

باش بر صورتم آبی بزنم
پیرهن از گل پیچک به تنم

ُرژ پر رنگ گابی بزنم
باد را شانه کند موهایم
دو پرنده بپرد از یخنم

مثل پروانه برقصم نفسی
ریشه از آنچه گذشته بکنم

 مهتاب ساحل
 بتول سیدحیدری

قسمت دوم

جعِدگیسو

در ایـن در و دیـوار گذرانـدم در مـن زنـده شـد و موجـی زد. 
را  صـورت ام  پوسـت  و  دل ام  در  می کـرد  رشـد  خوشـحالی 

بـدن ام منی گنجیـد. می کشـید، گويـی در 
هـامن طـور که بود نگه داشـتید؟ بله، با اشـک در چشـامن 
بـی  چـرای  یـک  طـور  چـه  منی دانـم  ایوانـوا.  نینـا  گفـت، 
رنـگ و روحـی از دهانـم بیـرون جهیـد. نینـا خانـم دسـتی 
بـه کتفـان ام گذاشـت و خجالـت در نـگاه ام پراکنـده شـد. 
خجالـت از آن چرایـی کـه بـه تنهایـی منی توانسـتم برایـش 
جوابـی پیـدا کنـم. نگـران بـودم از ایـن کـه شـاید چیـزی 

هسـت کـه هنـوز بایـد بـه یـاد مـی آوردم.
بـا تبسـم گفـت سـه مـاه از تـو بدهکاریـم. تو سـه مـاه زودتر 
از قـرار بیامرسـتان را تـرک کـردی، ولـی می دانسـتم کـه در 
هـر دو حالـت هـم باز دوبـاره خواهی آمد. در هـر دو حالت؟ 
بلـه. هـم بـه صـورت مهـامن و هـم بـه صـورت بیـامر. در هر 
حالتـی کـه نیـاز به ایـن اتاق داشـتی می توانـی مبانی. این 
جـا تـو هیچ وقـت بیگانه نخواهی بود. سـکوتی کـرد و گفت 

تـا زمانـی کـه من زنده باشـم.
نینـا ایوانـوا مدیـر این بیامرسـتان بود و سال هاسـت این جا 
را مدیریـت می کنـد. از زمانـی کـه مـادر دیـدن مـن می آیـد 
هـم دوسـت  بـا  فراهـم می کنـد  اتاقـی  برایـش  جـا  ایـن  و 
می شـوند. نامه هایـش را مـادر انتظـاری می کشـید. گاهـی 
دقـت می کـردم در خوانـدن آن هـا رغبتـی نداشـت. همیـن 
راحـت  خیـال اش  می دیـد،  را  او  دسـتخط  نامـه  روی  کـه 
می شـد. آه سـبکی می کشـید. شـاید می گفت خدا را شـکر 

ایـن  بـاورم منی شـد!  نگرسـتم.  اتـاق  دور  بـه  بـود.  گرفتـه 
را  آن  خـواب  سـمرقند  در  بارهـا  کـه  بـود  اتاقـی  هـامن 
دیـده بـودم و مـادر گفتـه بـود کـه در مسـکو اتاقـی هسـت 

تـو. کودکانـه ی  آفتاب هـای  از  پـر  دیوارهـای اش 
دیوارهـای چرمیـن بـا آفتابک هـای کوچک کودکانه نقاشـی 
داشـت،  ابـرو  و  چشـم  یکـی  کـه  آفتابک هـای  بـود.  شـده 
دیگـری گونه هـای گـرد و پـر. آفتاب هایـی کـه هیـچ کـدام 
بـه هـم شـباهت نداشـت. تنهـا نکتـه شباهت شـان آفتـاب 

بـود. بودن شـان 
آفتابی بود گوشـواره داشـت و چشـامنش سـه گوشه داشت. 
شـیطنتی داشـت در عمـق چشـامنش. نینـا ایوانـوا کنار آن 
رفـت و انگشـت روی آن گذاشـت و گفـت ایـن را بیـش از 

همـه دوسـت دارم.
احسـاس کـردم کـه متـام لحظه هایـی کـه بـا نقاشـی کردن 

زنـده اسـت. نینا خانم تنهاسـت. همرسش را از دسـت داده 
اسـت و فرزنـد هـم نـدارد. امـا مثل مـادر متانت و سـنگینی 
در رفتـارش هسـت کـه انگار وجـود کـس را می تواند در یک 
آن زیـر و رو کنـد و بفهمـد و بفهامنـد کـه چه کسـی هسـتی 

و چـه فکـری در رس داری.
راسـت می گفـت. در هـر دو حالـت هـم برمـی گشـتم. حتـا 
اگـر حافظـه ام را بـه دسـت منـی آوردم، مـادر مـرا باز بـه این 
جـا می کشـید و بـه دسـت پزشـکان ایـن شـهر می سـپرد. 
ولـی حـاال برگشـته ام دنبـال چراهـای زیـادی کـه بایـد مثل 

طفـل نوپـا زندگانـی را کشـف کنـم.
مـرا  بـودم  بسـرتی  مریضـی  دوران  کـه  اتاقـی  هـامن  در 
امـا  می خوردیـم  شـام  هـم  بـا  گاه-گـداری  و  داد  جـای 
دود  سـیگار  و  کار  از  بعـد  خوردن هـای  مـروب  تعـداد 
کردن های مـان بـه مراتـب بیشـرت از آن بـود. می نشسـت و 
از ایـن و آن صحبـت می کـرد. سـؤال های کلیـدی را خـوب 
می پیچیـد، خـوب بسـته بندی می کـرد و هر بار یکی بیشـرت 
از گذشـته منی پرسـید. هنـوز جا-جاهايـی بـود کـه بـرای ام 
تیـره بـود. آن چـه سـؤال می کـردم جـواب مـی داد و آن چـه 

می گذاشـت. اختیـارم  در  می خواسـتم 
بکنـد.  منی توانسـت  کاری  ناتاشـا  کـردن  پیـدا  بـرای  امـا 
می گفـت جـای دیگـری کـوچ بسـته و خـربی از او نـدارد. 
امـا قـول داد کـه از دیگـر همـکاران و کسـانی کـه احتـامال 
ایـن  از  بیشـرت  بـه رساغ مـن می فرسـتد.  اورا می شناسـند 
هـم منی شـد از یـک انسـان خاکـی انتظـار داشـت. پیـدا 

کـردن رسپنـاه و آغـوش گرم در این رسمای زمسـتان مسـکو 
کاری سـت شـبیه بـه معجـزه.

در اتاقـی مسـتقر شـده ام کـه دوران بیـامری بـرای ام بـزرگ 
و ترس نـاک بـود و حـاال از تنـگ و ترشـی اش دل ام بـه تنـگ 
می آیـد. اتاقـی کـه زمانـی از رسدی هـای روح مـن پـر بـود 
و ناشـاتا مثـل آفتـاب بـه دیـدن ام می آمـد و وقتـی می رفـت 

تاریکـی دامـن پهـن می کـرد.
از خودخواهـی خـود دلگیـر بـودم، دلگیـر از ایـن کـه مـادر 
پیـررا تنهـا گذاشـته بـودم و دنبـال ناتاشـا راه افتـاده بـودم 
بـه کوچـه و خیابانـی کـه معرفـی می کردنـد و یـا احتـامل 
می دادنـد آن جـا باشـد. وقـت خداحافظـی مـادر گفتـه بود 
اوهیـچ وقـت عاشـق نشـده و من که آنـرا تجربه کـرده ام باید 
بـروم و پیـدا کنـم. مـادر اسـتعداد عجیبـی در عریـان کردن 
حقیقت داشـت. از حقیقت منی ترسـید. از عشـق می بالید. 
مـادر بـود کـه بار اول کنارم نشسـت و گفت فکر کنم عاشـق 
شـده ای. مـن در بنـد نفـرت و آزردگی از میخایـل هیچ باری 
بـودم کـه متـام گرفتـاری ذهنـی ام چـه  هـم دقـت نکـرده 
گفـن و چـه نگفـن او بـود. از مهربانـی اش رسبـه آسـامن 
می شـدم.  بی قـرار  و  عصبانـی  تنـدی اش  از  و  می کشـیدم 
ایـن درگیری هـای روزانـه را هیـچ بـاری عشـق ننامیـدم. اما 
شـاید دشـمنی بـود کـه بـدون حضـورش مبـارزه ای کـه بـه 

روزگار مـن تبديـل شـده بـود معنا داشـت.

ادامه دارد

 شهزاده سمرقندی
قسمت پنجم

معرفی کتاب

زمین مادران

دختر »ناشاد« افغانستان
هنوز می گرید

بررسی رمان »ناشاد« از محمدحسین محمدی



 داکتر محمد جواد صالحی 
قسمت پنجم

جندر/ جنسیت 
و قوه مجریه در افغانستان 

زمـان  از  افغانسـتان  رهـربی  سـطح  در  زنـان  مشـارکت 
مروطـه آغـاز گردیـد. در آن دوران، بـرای اولین بـار خانـم 
کـربی نورزایـی وزیر صحت، خانم شـفیقه ضیایـی در کابینه 
وزیرامنیـت  اعتـامدی  فـاروق  صالحـه  و  دکرتعبدالظاهـر 
اجتامعـی در کابینـه خالقیـار بـه عنـوان وزیـر حضـور یافـت 
و مسـیر مشـارکت زنـان در سـطح رهـربی افغانسـتان را بـاز 

منـود. 
دردوران حکومـت حـزب دموکراتیـک خلـق ایـن مشـارکت 
گسـرتش یافـت و در دوران جدیـد فصـل جدیـدی گشـوده 
شـد کـه باوجـود کاسـتی های آن باهیـچ دورانـی در تاریـخ 

افغانسـتان قابـل مقایسـه نیسـت.  
زنـان در متـام مراحـل شـکل گیری دولـت جدید افغانسـتان 
حضـور فعـال داشـته و موانـع قانونـی حضور زنان رابرداشـته 
اسـت. مطابـق قانـون اساسـی جدیـد، زنـان می تواننـد در 
متـام سـطوح رهـربی افغانسـتان حضـور داشـته و هیچ گونه 
محدودیـت قانونـی برای مشـارکت آنـان وجود نـدارد.  آمارها 
بـرای کاهـش  افغانسـتان هرچنـد  نیـز نشـان می دهندکـه 
نیـز-  آسـیا  بـا  -حتـی  رهـربی  سـطح  در  جنسـیتی  فاصلـه 
فاصلـه زیـادی دارد؛ امـا بااین وجـود نیـز زنـان در کابینه، در 
مدیریـت   و  ریاسـت   پسـت های  در  ولسـوالی ها  و  والیت هـا 

حضـور مفیـد و مؤثـری دارنـد.

فیصدی اناث نظر به مجموعاناثذکورمجموعشاخص ها
۲، ۳۴۳۳۱۹والیان

--۲۷۲۷معاونین والیان
۰، ۳۵۶۳۵۵۱۳ولسواالن

۵، ۱۰۸۱۰۲۶۶مشاورین حقوقی
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نتیجـه ی دموکراسـی و مکتـب در برابـر کمـک هـای بیرونی و حقوق انسـانی زنـان که باید خیلی بیشـتر 
ازیـن پیشـرفت می کردند و در سیاسـت شـریک می شـدند، بسـیار کم اسـت و بیشـتر بـه شـعار و تعهدهای 
سـپرده شـده ختم شـده اسـت. دولـت افغانسـتان دایم بـه جامعه ی جهانـی و زنـان افغانسـتان وعده می 
دهـد کـه در کار حمایـت از حقـوق زنـان متعهـد اسـت و اراده ی رسـیدن زنان به حقـوق شـان را دارد اما 
در کارکـردش چنیـن نبـوده اسـت از ناقضـان حـق های انسـانی و حـق زن حمایت شـده اسـت، میزان 
خودکشـی، خودسـوزی، ازدواج های اجباری، تجاوز جنسـی و خشـونت هـای خانوادگی هیچ کم نشـده 

اسـت و زنـان همچنـان قربانی می شـوند و از اشـتراک در سیاسـت محروم مـی مانند.

منبع: سالنامه احصائیوی سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

منبع: سالنامه احصائیوی ۱۳۹۲ و دور دوم رسوی مشارکت زنان و مردان در تصمیم گیری۱۳۹۲

کارمندانخدماتملکیوکارمنداندرسطحتصمیمگیری

هسـتند و مبـارزه مـی کنند.
حـال اگـر ببینیـم کـه در افغانسـتان چـه چیـزی بیشـرت مانـع 
طـور  بـه  اسـت،  شـده  شـان  هـای  حـق  بـه  زنـان  نرسـیدن 
مشـخص و آشـکارا مـی توانیـم ببینیـم کـه دو عامـل سیاسـی 
و فرهنگـی هسـتند کـه هـر دو بـا هـم در پیونـد محکمـی قرار 
دارنـد و مانـع زنـان و رسـیدن آنـان به حق های انسـانی شـان 

اند. شـده 

فاصلـه ی زیـادی که بین انسـانیت و جنسـیت در دید و ذهن 
مـردم نهفتـه هسـت، زن را در موقـف هـای پـس از مـرد و در 

محرومیـت بیشـرت قرار داده اسـت.
پیـش ازیـن کـه در مورد جنسـیت و حـق زن بحث کنیـم، باید 
بگوییـم کـه برابـری زن و مرد و انسـانیت می تواند باعث شـود 
کـه هیـچ انسـانی، هـم مـرد و هـم زن از حـق هـای انسـانی 
خـود محـروم نشـوند. با آن کـه تاریخ نشـانگر محرومیـت زنان 
در متـام جهـان بـوده اسـت و هنـوز هـم حتـا در کشـورهای 
جهـان اول و در دنیـای روز کـه مـردم بیشـرت بـا نـرم افـزار و 
دانـش روز رسوکار دارنـد، هـم زن سـتیزی هسـت و بـه طـور 
کامـل از بیـن نرفتـه اسـت، برابـری و حـق دسرتسـی در متـام 
بـه طـور  تطبیقـش  امـا  قانـون هسـت  در  زندگـی  موردهـای 

کامـل بـه ناممکـن نزدیـک مـی منایـد.
در کشـورهای آمریکایـی، اروپایـی، چیـن و متـام کشـورهایی 
کـه امـروز دغدغه شـان تسـخیر طبیعت اسـت، نه زن سـتیزی 
صـورت  بـه  کشـورها  آن  در  مـردم  زنـان!  کـردن  رسکـوب  و 
گسـرتده و همـه جانبـه توانسـته انـد کـه بـه سـویه ی فکـری 
باالیـی برسـند و زنـان هم در فعالیت های سیاسـی و فرهنگی 
نقـش خوبـی بـازی کـرده انـد و همـگام و همدسـت بـا مردان 
خـود بـه سـوی رفـاه همگانـی و تسـخیر طبیعـت مـی رونـد. 
ارزش دادن و اهمیـت دادن بـه برابـری انسـانی میـان زن و 
مـرد سـهم و حضـور زنـان در سیاسـت و زندگـی همگانـی را 
پررنـگ و پـر دسـتاورد کـرده اسـت، زنـان در اجتامع خـود اگر 
بـا مـردان برابـری منـی کننـد بسـیار تفـاوت هـم ندارنـد. از 
سـمت های ریاسـت جمهوری، وزارت، صدراعظـم تا رده های 
پاییـن دولتـی در اختیـار زنان قـرار گرفته انـد، در آملان انگال 
زنـان جهـان  از قدرمتندتریـن  یکـی  و  وزیـر  مـرکل، نخسـت 
اسـت، در بریتانیـا رییـس جمهـوری پیشـینش مـارگارت تاچر 
بـود کـه سـال 2013 درگذشـت، رییس جمهور پیشـین هند، 
خانـم پراتیبـا پتیـل بـود، سـونیا گانـدی رییـس حـزب کنگـره 
و یکـی از دموکـرات تریـن زنـان جهـان و همیـن طـور نخسـت 
وزیـر پیشـین آمریکا هیـالری کیلنتون که هم نامـزد انتخابات 
ریاسـت جمهـوری بـود و در بیـن رقیبـان و مردمش بیشـرتین 

هـوادار را داشـت.
ایـن پیرفـت سیاسـی، فرهنگـی و اجتامعی زنان نشـانگر آن 
هسـت کـه زن هیچ کمبـود و ضعفی ندارند کـه بهانه ای برای 
عقـب ماندگیـش شـده اسـت، امـا زن سـتیزی مربوط بـه دید 

ریاسـت حامـد  بـه  آمـدن حکومـت دموکراتیـک  کار  روی  بـا 
کـرزی امیدهـای نوی برای زندگی سیاسـی زنان پیدا شـدند، 
زنـان امیـدوار شـده بودنـد کـه دیگر طالـب و تروریسـتی منی 
تواننـد بـا جـرب و شـدت حکومـت کننـد و مکتـب را ویـران، 
بـاز  بـر  زنـان و حقـوق  از  بـا متـام شـعارهای حامیـت  امـا 
هـم همـه چیـز سـمبولیک و دو روزه بـوده اسـت و نتیجـه ی 
آن چنانـی نداشـت  کـه توقـع مـی رفت. پـول های زیـادی به 
مـرصف رسـید، سـمینارها و ورکشـاپ هـای بسـیاری برگـزار 
شـدند، امـا زنـان در بسـیاری از والیـت هـای کشـور و حتـا 
در مرکـز و کالنشـهرهای کشـور هـم در ناآگاهـی بـه رس مـی 
برنـد، ناآگاهـی و محرومیـت از حـق هـای انسـانی خـود کـه 
خـود شـان هـم خـرب منـی داننـد کـه هسـتند و بـه کـدام سـو 
مـی رونـد، گـر چـه در بسـیاری از والیـت هـای کشـور دروازه 
ی مکتـب بـاز شـد و دخـرتان وارد مکتب شـدند و امروز شـامر 
دخـرتان دانـش آموختـه بسـیار اسـت امـا در برابـر آن همـه 
وعـده، شـعار و مـرصف هـای مالی ای کـه خارجی ها با شـعار 
انساندوسـتی در افغانسـتان کمـک کردنـد، خیلـی کـم اسـت 
و ایـن نشـانگر آن اسـت، زورمنـدان و ناقضـان حقـوق زنـان بـا 
اسـتفاده از سیاسـت خشـن و فاسـد و بـا اسـتفاده از فرهنـگ 
سـنتی و ناپسـند در اجتـامع از رسـیدن زنـان بـه حـق هـای 

انسـانی شـان پیشـگیری کـرده انـد. 
نتیجـه ی دموکراسـی و مکتـب در برابـر کمـک هـای بیرونـی 
و حقـوق انسـانی زنـان کـه بایـد خیلـی بیشـرت ازیـن پیرفت 
کـم  بسـیار  مـی شـدند،  در سیاسـت رشیـک  و  مـی کردنـد 
اسـت و بیشـرت بـه شـعار و تعهدهـای سـپرده شـده ختم شـده 
اسـت. دولـت افغانسـتان دایـم بـه جامعـه ی جهانـی و زنـان 
افغانسـتان وعـده مـی دهـد کـه در کار حامیت از حقـوق زنان 
متعهـد اسـت و اراده ی رسـیدن زنـان بـه حقـوق شـان را دارد 
امـا در کارکـردش چنیـن نبـوده اسـت از ناقضـان حـق هـای 
انسـانی و حـق زن حامیـت شـده اسـت، میـزان خودکشـی، 
خودسـوزی، ازدواج هـای اجبـاری، تجاوز جنسـی و خشـونت 
همچنـان  زنـان  و  اسـت  نشـده  کـم  هیـچ  خانوادگـی  هـای 
مـی  محـروم  سیاسـت  در  اشـرتاک  از  و  شـوند  مـی  قربانـی 

. نند ما
دریـن مـورد مـی شـود کـه روی دو مانـع سیاسـی و فرهنگـی 

حقـوق زنـان جـدی تـر بنویسـیم!
ادامه درصفحه2

ناانسـانی و جهـل و نـا آگاهـی مـردان و زنانـی مـی شـود کـه 
از گذشـته هـای دور تـا امـروز در دل و ذهـن اجتـامع نهفتـه 
بـوده اسـت و زنـان را در گوشـه هـای محرومیـت بـرده اسـت، 
در کشـورهای پسـامنده و جهـان سـومی زن سـتیزی و دیـد 
ناانسـانی نسـبت به زنان به فرهنگ ریشـه دار و پیشـینه داری 
بـدل شـده اسـت کـه امـروز هـم زنـان در کشـورهایی نظیـر 
افغانسـتان بـا مشـکل های جدی سیاسـی- فرهنگـی رو به رو 

موانع سیاسی-فرهنگی حقوق زنان
 امین آرمان


